Byte av dator och licensnycklar!
Så här gör du om du bytt dator och ska flytta över Exelent Skatt till din nya dator!
Datorn bör vara minst en Pentium 200Mhz. Operativsystemet ska vara Windows 2000, XP, Vista
(32b) eller Win7/8 och datorn bör ha minst 2 MB Ram och minst 50 MB ledigt hårddiskutrymme.
1) Installera.
Alla års versioner du vill ha kvar måste installeras i den nya datorn.
Obs! Du kan inte kopiera över programfilerna, dom måste installeras!
Har du programmen på CD så använd dessa. Annars går du in på vår hemsida och laddar hem.
För att komma in på sidan där du kan hämta gamla program använder du årets lösenord.
Tidigare års program ligger på samma sida som du laddar hem årets program från.
2) Flytta över deklarationerna.
På en dator med 32-bitars Windows installerar vi det fr.o.m. beskattningsår 2013 på:
C:\Program\Dek2000\PB20xx\DB20xx. Tidigare på C:\Program\Dek2000\Tax20xx\Dek20xx.
På en dator med 64-bitars Windows installerar vi det fr.o.m. beskattningsår 2013 på på:
C:\Program(86)\Dek2000\PB20xx\PD20xx. Tidigare på \Dek2000\Tax20xx\Dek20xx.
Katalogen Dek2000 är tom. I Tax20xx eller PD20xx läggs programfilerna och i katalogen
Dek20xx eller DB20xx ska deklarationerna ligga. (xx = årtal)
När du installerat och startat Exelent Skatt anger du i ”Arkiv” - ”Grundinställningar” - ”Bibliotek”
sökvägen till den enhet varifrån du vill läsa in sparade säkerhetskopior från, t,ex. ett USB-minne.
(Ovanstående gäller bara programmet fr.o.m. Tax12)
Har du inte säkerhetskopior på en anslutningsbar enhet eller det handlar om äldre programversioner
kopierar du in de säkerhetskopierade deklarationerna i programkatalogen inklusive filen Regxx.dat.
Deklarationerna har normalt ett filnamn som börjar med 19 eller 16 följt av ett pers-/org-nummer
och ett pers-/företags-namn. Dom har extension .dxx eller liknande beroende av typ och år.
Saknar du filen Regxx.dat skapas en ny sådan om deklarationerna ligger i katalogen och du i
deklarationsregistret klickar på knappen "Uppdatera registret"
3) Licensnyckel.
En licensnyckel ska matas in där det står ”DEMO” första gången programmet startas.
Här nedan finns Licensnycklarna för Proffsversioner fr.o.m. taxeringen 2005 (inkomstår 2004).
Om du inte tidigare haft en Proffs-version spelar ingen roll.
Version för:
Licensnyckel:
Taxeringen 2005 (inkomstår 2004): FORM-ULAO-NEV61
Taxeringen 2006 (inkomstår 2005): KRAF-TPES-TARET
Taxeringen 2007 (inkomstår 2006): SEXT-IOAR-NUIAR
Taxeringen 2008 (inkomstår 2007): NEBL-ANKN-YIAR
Taxeringen 2009 (inkomstår 2008): SOUR-CEOF-LOVE
Taxeringen 2010 (inkomstår 2009): STNE-RAPD-NARG
Taxeringen 2011 (inkomstår 2010): NRAB-DEMA-ILIC
Taxeringen 2012 (inkomstår 2011): RAEY-SEDO-CRAB
Taxeringen 2013 (inkomstår 2012): GREB-ATSA-LMAG
Beskattn.år 2013 (inkomstår 2013): NROB-SAWY-LLEN
4) Utskrifter.
Om din nya dator har Windows7 eller Windows 8 64-bitars så testa utskrifter från Exelent Skatt.
I många fall måste man byta drivrutiner till skrivaren om man byter från 32-bitars Windows till
ett 64-bitars dito.

Lycka till!
Hans och Eva-Britt Saxe
Exelent Data HB

